
وقوع يك سوم جرائم و تخلفات در پايتخت

فرمانده انتظامي ته��ران بزرگ گفت: 60 درص��د از اعمال  قانوني 
تخلفات با دوربين و 40 درصد توسط مأموران پليس انجام مي شود. 
سردار رحيمي در همايش رانندگان قانونمند گفت: امروزه با افتخار 
مي گوييم در تمام مناطق راهنماي��ي و رانندگي كالس آموزشي 
براي رانندگان متخلف برقرار است و همچنين براي راكبين متخلف 
و قانون گريز ني��ز اين كالس ها برگزار مي ش��ود. فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ تصريح كرد: تمام كساني كه ب��ه هر دليلي خودرو يا 
موتورشان به ستاد ترخيص زير نظر پلي��س فرستاده شود به  رغم 
پرداخت معوق��ات و تخلفات حتماً بايد ي��ك دوره كوتاه آموزشي 
ببينند، زيرا ما راهي جز اي��ن نداريم كه فرهنگ استفاده از وسيله 
نقليه در كشور به خصوص تهران را باال ببريم. در تهراني كه بيش 
از 30 تا 40 درصد ترافيك شهرها متعلق به اين شهر است. به گفته 
وي: در شهري زندگي مي كنيم كه بيش از 20 ميليون تردد در طول 
روز وجود دارد و در شهري زندگي مي كنيم كه 25 درصد خودروها 
و موتورهاي كشور در اين شهر هستند. اگر خودمان مراقب نباشيم 
و در چارچوب قانون حركت نكنيم ب��ه ضرر خودمان است. سردار 
رحيمي اضافه كرد: حدود يك سوم جرائم و تخلفات در تهران رخ 
مي دهد؛ البته باي��د گفت كه اكثر خيابان هاي ته��ران به دوربين 
تجهيز شده و آمار تخلفات را ثبت مي كنند. وي در ادامه گفت: توقع 
و انتظار ما اين است كه ساير رانندگان بدانند كه موضوع آموزش و 
فرهنگ سازي جزو اولويت هاي اصلي نيروي انتظامي است، يعني 
اصلي ترين اولويت ما بحث آموزش است. سردار رحيمي در پايان 
صحبت هايش با بيان اين كه متأسفانه وضعيت انضباط و ترافيك در 
شهر اصاًل مورد رضايت نيست، گفت: يكي از جنبه هاي جدي امر 
به معروف و نهي از منكر همين است و بايد همه به هم تذكر دهيم. 
گاهي ديده مي شود افراد از تذكر پليس هم ناراحت مي شوند، اما 

اميدوارم فرهنگ قانون مداري در تمام شهر توسعه پيدا كند. 

هشدار رئيس پليس فتا به پايين بودن 
سطح امنيت بانك ها

رئيس پليس فتاي ناجا گفت: به بانك ها بارها انتقاد كرديم كه مدام 
تبليغ و رقابت مي كنيد كه مردم پولشان را به شما بدهند اما در قبال 
اين اعتماد، چقدر براي امنيت م��ردم كار كرديد. سردار سيد كمال 
هاديانفر صبح امروز در نشست خبري با بيان اينكه امنيت فرآيندي 
است كه فرد بايد از خودش شروع كند و سپس اليه به اليه بسته شده 
تا به اليه آخر خودش در كشور برسد، اظهار كرد: همه در تأمين امنيت 
خود نقش دارند و ما به عنوان ناظر در اين فرآيند نقش داريم، نه اينكه 
تأمين كننده و مسئول امنيت باشي��م؛ شركتي كه به مردم خدمت 
مي دهد بايد نخستين چيزي كه در توسعه كسب و كار به آن دقت 
مي كند، امنيت باشد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر پيامك هايي كه به 
نمايندگان مجلس داده مي شود، گفت: اين موضوع به ما ارجاع نشده 
و مجلس آن را به وزارت اطالعات محول كرده است. هاديانفر درباره 
پسر تلگرامي )وحيد خزايي( كه با فرار از كشور، اقدامات مجرمانه  اي 
در فضاي مجازي انجام مي دهد و به مقامات كشو ر توهين مي كند، 
گفت: از ابتدا توصيه داشتيم كه ق��رار وثيقه سبك براي وي در نظر 
گرفته نشود اما اين كار اتفاق افتاد و وي از كشور متواري شد، اقدامات 
اين متهم در كش��ور مستندسازي مي شود، فرار وي در دستور كار 
قرار گرفته و بخش زيادي از آن از طريق اينترپل در حال انجام است، 
ان شاءاهلل دنبال استرداد وي هستيم و به زودي اين اتفاق خواهد افتاد. 
رئيس پليس فتای ناجا با بيان اينكه 1800 نفر از شركت سكه ثامن 
شكايت كرده اند، گفت: تراكنش اين شركت 1700 ميليارد تومان بوده 
است. وي افزود: اعداد مختلف و نادرستي از سوي ضدانقالب ها درباره 
اين شركت مطرح شد اما واقعيت اين است كه تراكنش اين شركت 
1700 ميليارد بوده است. همچنين كل افرادي كه به عنوان شاكي 
مراجعه كرده اند 1800 نفر هستند كه از 10 ميليون تا 10 ميليارد  

تومان شاكي هستند. 

 استفاده زياد از خودروي شخصي 
از مشكالت اساسي پايتخت

سردار مهماندار، رئيس پليس راهور ته��ران بزرگ هم در همايش 
رانندگان قانونمند گفت: اگر قرار باشد هم��ه از خودروي شخصي 
استفاده كنند مش��كالت زيادي براي شهر ايج��اد مي شود. امروزه 
يكي از مشكالت اساسي شهر تهران همين استفاده زياد از خودروي 
شخصي است. بنابراين بايد بتوانيم مردم را هرچه بيشتر به سمت 
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي سوق دهيم و به طور قطع با اين 
اقدام آلودگي و ترافيك كمتر خواهد شد. با همه اين مسائل به روح و 
روان مردم اين شهر اثر خواهد گذاشت. وي افزود: آموزش در حوزه 
ايمني از اهميت زيادي برخوردار است زيرا با ج��ان و مال مردم در 
ارتباط است. به همين خاطر هرچه در آموزش و فرهنگ سازي تالش 
كنيم بركات آن زياد است. البته سردار رحيمي به آموزش در چند بعد 

ايمني، آسايش و آرامش نيز تأكيد دارند. 

افزايش تردد زائران اربعين 
فرمانده مرزباني ناجا گفت: طبق برآوردهاي انجام شده، پيش  بيني 
مي شود شاهد افزايش 20 تا 30 درصدي تردد زائران در مرزها باشيم 
كه براي خدمات رساني به زائران تمهي��دات ويژه اي در نظر گرفته 
شده است. سردار قاسم رضايي در ديداري با سربازان وظيفه مركز 
آموزش مرزباني شهيد رجايي كرمانشاه گفت: همرزمان من در مرزها 
آماده تأمين امنيت زائران براي برگ��زاري كنگره عظيم پياده روي 
اربعين در مرزهاي مهران، شلمچه و چذابه هستند. وي عنوان كرد: 
طبق برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي شود شاهد افزايش 20 تا 
30 درصدي تردد زائران در مرزها باشيم كه براي خدمات رساني به 

زائران تمهيدات ويژه اي در نظر گرفته شده است. 
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راننده ش�يطان صفت كه متهم اس�ت در پوش�ش مس�افربر 
با تهديد ش�وكر ب�ه دو ت�ازه عروس تع�رض كرده اس�ت روز 
گذش�ته پاي ميز محاكمه ايس�تاد. يكي از ش�اكيان دختري 
در حال فراه�م ك�ردن مقدمات جش�ن عروس�ي اش بود كه 
با طالق از س�وي ش�وهرش مواجه ش�د و دومين ش�اكي هم 
ب�ا كابوس ه�اي ش�بانه راه�ي خان�ه بخ�ت ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از آذر سال 96 با شكايت 
دختر 28 ساله به نام سپيده به جريان افتاد. شاكي گفت: »در يك 
عكاسي كار مي كردم و در پارك وي منتظر ماشين بودم تا به خانه  
برگردم. خودروي تيبا ايست��اد و سوار شدم اما بع��د از دقايقي در 

حاشيه خيابان خلوتي ايستاد و با تهديد گاز اشك آور و شوكر... .«
بعد از طرح شكاي��ت تالش ها در جريان بود كه شكايت مش��ابهي 
مطرح شد. كارآگاهان پليس آگاهي تهران در جريان تحقيقات بعدي 
راننده شيطان صفت را كه مردي 30 ساله به نام ايرج بود شناسايي 
شد و بازداشت كردند. او بعد از مواجهه با شاكيان به جرمش اعتراف 
كرد. با كامل شدن تحقيقات پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري 
يك استان ته��ران فرستاده ش��د و در اولين جلس��ه رسيدگي كه 
صبح ديروز به رياست قاضي عبداللهي و مستشار واعظي تشكيل 

شد يكي از شاكيان در جايگاه ايست��اد و در حاليكه به شدت گريه 
مي كرد، گفت: »يك سال��ي از تاريخ عقدم مي گذش��ت و در حال 
تداركات براي گرفتن جشن عروسي بوديم. بعد از اين حادثه حال 
و روز خوبي نداشتم و عصبي شده بودم ب��ه همين دليل نتوانستم 
مسئله را از نامزدم مخفي كنم. شوهرم نظامي بود به همين خاطر 
مرا راهنمايي كرد و به اداره آگاهي رفتيم. او همراهم بود اما يك روز 
گفت مي دانم مقصر نيستي ولي نمي توانم با اين اتفاق كنار بيايم. 
بهتر است از هم جدا شويم. « شاكي در حاليكه به شدت گريه مي كرد 
ادامه داد: »نامزدي ام به هم خورد و از دست دادن شوهري كه به او 
عالقه داشتم زندگي ام را تباه كرد. حاال در اين يكسال هر ماه يكبار 
پيش روانشناس مي روم، اما همچنان دچار مشكالت روحي  هستم. 
از متهم شكايت دارم و به خاطر زندگي سياه��ي كه برايم ساخته 

درخواست اشد مجازات دارم.«
ديگر شاكي نيز دختر 29 ساله به نام نگار بود كه بعد از ايستادن در 
جايگاه در طرح شكايتش گفت: »روز حادثه از محل كار به دانشگاه 
مي رفتم كه سوار خودروي متهم شدم. در طي مسير متوجه شدم او 
قصد دارد مسيرش را تغيير دهد كه اعتراض كردم، اما او بدون توجه 
به مسيرش ادامه داد و بعد از ايستادن در مكاني خلوت... . « متهم در 

ادامه گفت: »من هم عقد كرده بودم و خانواده ام در شهرستان بودند. 
از آنجائيكه كارم و دانش��گاهم در تهران ب��ود در خانه مادر شوهرم 
زندگي مي ك��ردم. وقتي اين حادثه پيش آمد روحي��ه ام را باختم و 
مجبور شدم آنرا را براي خانواده همسرم تعريف كنم. از آن روز مدام 
كنايه و طعنه هاي خانواده همسرم شروع شد تا اينكه فهميدم آنها 
شوهرم را وادار مي كنند تا مرا طالق دهد ولي شوهرم به من عالقه مند 
بود و حرف مرا قبول داشت. اين شد كه با هم خانه اي مستقل اجاره 
كرديم و تنها و بدون حمايت خانواده اش زندگي مي كنيم. براي متهم 

درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه متهم به اتهام آدم ربايي و رابطه نامشروع در جايگاه ايستاد 
و گفت: »آدم ربايي را قبول ندارم و شاكيان دروغ مي گويند من گاز 
اشك آور نداشتم. « متهم در آخرين دفاعش در حاليكه به شدت گريه 
مي كرد گفت: » به خاطر وضعيت همسرم تحت فشار بودم و از طرفي 
به خاطر مصرف مواد در حال طبيعي نبودم. حاال از آنها درخواست 

گذشت دارم و مي خواهم به خاطر دو فرزندم مرا ببخشند.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به تناقض گويي هاي متهم 
با تش��ديد وثيقه به مبلغ يك ميليارد تومان دستور بازداشت متهم 

را صادر كرد. 

كابوس هاي ناتمام عروس هاي سياه بخت 

هفته ناجا

پسر جوان و نامزدش كه رؤياي سفر به ايتاليا 
براي ماه عسل را در سر داشتند نقشه سرقت 
از دخت�ران پول�دار را طراحي كردن�د، اما در 
آخرين س�رقت دختر جوان كارت باشگاهش 
را در محل جا گذاش�ت و دستش�ان رو ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر جواني 
با اداره پليس تماس گرفت و گفت: لحظاتي قبل 
پسر و دختر جواني به بهانه خواستگاري او را در 
خانه اش بي هوش كردند و همه اموال گرانقيمتش 
را سرقت كرده اند. پس از اعالم اين خبر تيمي از 
مأموران پلي��س پايتخت ب��راي بررسي موضوع 
محل حادثه كه خانه وياليي در شمال تهران بود 

اعزام شدند. 
شاك��ي در توضيح ماجرا گفت: پ��درم بازاري 
است و وضع مال��ي خوبي داري��م. در زندگي 
هر چ��ه الزم داشتم براي م��ن فراهم مي شد 
و هميش��ه فكر مي ك��ردم در زندگ��ي ام هيچ 
كمبودي ندارم چون غرق در ناز و نعمت بودم 
و به تنها چيزي كه فكر نمي كردم ازدواج بود 
و به تمامي خواستگارهايم جواب رد دادم، اما 
االن مدتي است كه تصمي��م گرفته ام ازدواج 
كنم و زندگي مستقلي از پ��در و مادرم داشته 
باشم به همين دليل در چند سايت همسريابي 
ثبت نام كردم و مشخصات خودم و مشخصات 
همسر ايده آلم را نوشتم تا از اين طريق راهي 
خانه بخت شوم. در اين مدت چند نفري با من 
تماس گرفتند اما شرايط ما با هم يكي نبود و 
به خواستگاري نرسيد ت��ا اينكه چند روز قبل 
پسر جواني به نام كيوان با من تماس گرفت و 
پيشنهاد ازدواج داد. او خودش را تحصيلكرده 
و مهندس معرفي كرد و مدع��ي شد بازرگان 
است كه پس از خواندن شرايط ازدواج من در 
سايت همسريابي تصمي��م گرفته است براي 

خواستگاري با من حرف بزند. 
وي ادامه داد: پس از اين من و كيوان چند روزي با 
هم ارتباط تلفني داشتيم و درباره زندگي آينده مان 

حرف مي زديم تا اينكه كيوان پيشنهاد داد همراه 
خواهرش براي ديدن من به خانه ما بيايد كه قبول 
كردم. ق��رار شد آن روز من تنه��ا در خانه باشم كه 
كيوان و هم��راه دختر جوان��ي وارد خانه ما شدند. 
با خوشرويي از آنها پذيرايي ك��ردم تا اينكه پس از 
خ��وردن شربتي احساس كردم س��رم گيج شده و 
ناگهان بي هوش شدم. وقتي به هوش آمدم مادرم 
باالي سرم بود كه فهميدم كيوان و دختر جوان مرا با 
شربت مسموم بي هوش كرده و تمامي طالها، پول ها 

و اموال گرانقيمتي خانه مان را سرقت كرده اند. 
جا گذاشتن كارت باشگاه 

مأموران در بررسي هاي محل حادثه كارت باشگاه 

ورزشي دختر جواني به نام آزيت��ا را پيدا كردند 
كه حكايت از اين داشت دخت��ر جوان كه همراه 
خواستگار قالبي به اين خان��ه آمده است پس از 
سرقت، كارت باشگاهش را جا گذاشته است. بدين 
ترتيب مأموران با دستور قاضي پرونده تحقيقات 
براي شناسايي آزيتا را آغاز كردند تا اينكه وي را 
در خانه شان در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران 

شناسايي و دستگير كردند .
متهم ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با داليل و 
مدارك روبه رو شد به سرقت از خانه دختر جوان با 

همدستي نامزدش به نام كيوان اعتراف كرد. 
پس از اين مأموران كيوان را بازداشت كردند. وي 

كه چاره اي جز اعتراف نداشت در بازجويي ها به 
چند سرقت به همين شيوه اعتراف كرد. 

مته��م گف��ت: چند سال��ي اس��ت ب��ا آزيتا كه 
دخترهمسايه ما است رابطه دوستي دارم. ما دو 
نفر عاشق و دلباخته هم بوديم و قرار داشتيم با 
هم ازدواج كنيم. از آنجاي��ي كه كار درست و در 
آمد خوب��ي نداشتيم ازدواج ما ب��ه عقب افتاد تا 
اينكه در نهايت چند ماه قبل همراه خانواده ام به 
خواستگاري اش رفتم و پدر و مادرش قبول كردند 
با هم ازدواج كنيم. ما دو نفر نامزد شديم و براي 
زندگي آينده مان رؤياپ��ردازي مي كرديم. آزيتا 
هميش��ه دوست داشت اولين سفرش به كشور 
ايتاليا ب��رود و به گفته خودش عاش��ق ونيز بود. 
او زماني كه به خواستگ��ارش رفتم قرار گذاشت 
براي ماه عسل او را به ايتاليا ببرم و از آنجايي كه 
خيلي او را دوست داشتم قب��ول كردم اما چون 
هزينه سفر نداشتيم نقش��ه سرق��ت از دختران 
جوان پولدار را به بهان��ه خواستگاري طراحي و 

اجرا كرديم. 
من ه��ر روز به ساي��ت همسرياب��ي مي رفتم و 
دختران پولداري كه در اي��ن سايت براي پيدا 
كردن شوهر ثبت ن��ام كرده بودن��د شناسايي 
مي كردم و تلفني با آنها ح��رف مي زدم. در اين 
مدت چند نفري را ب��ه همين شيوه فريب دادم 
و هم��راه آزيتا براي دي��دن آنها ب��ه خانه شان 
مي رفتيم. معم��والً دختران ج��وان با شربت و 
چايي و قهوه از م��ا پذيراي��ي مي كردند كه در 
فرصت مناسب وقتي دختران جوان براي آوردن 
شيريني يا آب ب��ه آشپزخان��ه مي رفتند آزيتا 
شربت يا چايي آنها را مسم��وم مي كرد و بعد از 
اينكه بي هوش مي شدند ام��وال آنها را سرقت 
و فرار مي كرديم. وي در پايان گفت: نقش��ه ما 
حساب ش��ده طراحي شده بود ام��ا در آخرين 
سرقت آزيتا كارت باشگاهش را در محل سرقت 
جا گذاشت و همين كارت ما را به دام انداخت. 

تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

اب�راز  او  ب�ه  ك�ه  پس�ري  ب�ا  نوج�وان  دخت�ر  دوس�تي 
زد.  رق�م  براي�ش  را  س�ياه  فرجام�ي  ب�ود  عالقه ك�رده 
به گزارش خبرنگ��ار ما، خبر گ��م شدن دخت��ر 17 سال��ه را عصر روز 
12 شهريورماه امسال والدين او به كالنتري 127 نارمك خبر دادند. آنها 
گفتند دخترشان كه نغمه نام داشت براي رفتن به خانه مادربزرگش خانه 
را ترك كرده، اما نه به خانه مادربزرگش رفته و نه به خانه برگشته است 
و احتمال مي دهند حادثه اي ناگوار برايش رقم خورده باشد. خيلي زود 
پرونده به دستور قاضي بخشوده، بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 
27 در اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران قرار 
گرفت. در جريان تحقيقات اوليه مشخص شد كه نغمه آخرين بار با مريم 
يكي از دوستانش تماس داشته است. مريم وقتي در اين باره بازجويي شد 
جزئيات بيشتري از ماجراي گم شدن دوست خود را شرح داد. او گفت: 
نغمه از مدتي قبل با پسري به نام مسع��ود دوست شده بود و با او تماس 
داشت. او ادامه داد: نغمه 13 شهريورماه با بدني خونين و لباس هاي پاره 
به خانه ما آمد. من ابتدا به او لباس دادم كه لباس هايش را عوض كرد. او 
گفت كه همراه مسعود و دايي او به گردش رفته بود كه دايي مسعود به زور 
به او تعرض كرده است به طوري كه ديگر روي بازگشت به خانه را ندارد. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود كه مأموران پليس مسعود و دايي او را 
به عنوان دو مظنون تحت تعقيب قرار دادند. در اولين گام بعد از شناسايي 
محل زندگي دايي و خواه��رزاده در پاكدشت دو متهم بازداشت شدند. 
مسعود و سعيد در بازجويي ها گفتند كه از سرنوشت دختر نوجوان خبر 
ندارند. مسعود گفت: من ساعت 17 روز حادثه با او قرار مالقات داشتم و 
ساعت 21 بود كه از او جدا شدم و ديگر خبري از او ندارم. سعيد هم گفت 

من تا حاال دختر نوجوان را نديده ام و از او خبري هم ندارم. 
بررسي هاي گام به گام كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران در 
جريان بود تا اينكه چهارم مهرماه دختر نوج��وان در يكي از پارك هاي 

شرق تهران شناسايي شد. 
او وقتي دراين باره تحقيق شد، گفت: عص��ر روز حادثه همراه مسعود و 
دايي اش با خودروي آنها به جاجرود رفتيم. در آنجا بود كه سعيد به من 
حمله كرد و به زور به من تعرض كرد. ساعت 21 شب هم من را در سه راه 
تهرانپارس از ماشين به بيرون انداخت. به خاطر اينكه حيثيت خودم را 
از دست داده بودم ديگر روي برگشت به خانه را نداشتم براي همين در 

پارك ها پرسه مي زدم. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نث��اري، رئيس پايگاه چه��ارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: ب��ا كامل شدن تحقيقات داي��ي و خواهرزاده با قرار 
قانوني راهي زندان شدند و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك 

استان تهران ارجاع شد. 

فرجام سياه اعتماد بي جاي 
دختر 17 ساله

راننده خط�اكار كه مأم�ور وظيفه ش�ناس پليس راهور در دش�ت 
ارژن ش�يراز را م�ورد ضرب و ج�رح ق�رار داده بود به هف�ت و نيم 
س�ال زندان و تبعيد ب�ه يك منطقه ب�دآب و هوايي محكوم ش�د. 
اين حادثه روز پنج شنبه اول شهريور امسال اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از 
اينكه فيلم حادثه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد جنجال بسياري 
به دنبال آن به راه افتاد. براساس فيلم منتش��ر شده مردي فرياد مي زد 
كه »ماشين ميلياردي ام داغون ش��ده « و همزمان مأمور پليس را مورد 
ضرب و جرح قرار مي داد. با مطرح شدن شكايت عليه ضارب تحقيقات 
پليس به جريان افتاد و مأموران 10روز بع��د از حادثه عامل اصلي و دو 
نفر ديگر را بازداشت كردند. براساس اين گ��زارش روز حادثه مأموران 
گش��ت پليس راه در محور دشت ارژن - شيراز در ح��ال انجام مأموريت 
و امدادرساني به يك خودروي پ��ژو206 بودند كه متوجه واژگوني يك 
خودروي لندكروز در طرف ديگر اين محور شدند و براي امدادرساني به 
مصدومان احتمالي به محل واژگوني لندكروز رفتند، اما در اين هنگام 
يكي از سرنشينان اين خودرو به مأمور پليس حمله و اقدام به درگيري و 
ضرب و جرح مأمور پليس راه كرد. مأمور پليس راه كه در اين حادثه دچار 
جراحت شده بود، گفت: آن روز همراه همكارم مشغول كنترل سرعت 
خودروها با دوربين در جاده بوديم كه راننده يك خودروي پژو206 از ما 
كمك خواست. مشغول امدادرساني بودم كه ناگهان گرد و خاك شديدي 
در آن قسمت جاده بلند شد. يك خ��ودروي لندكروز از جاده منحرف و 
واژگون شد. به سرعت به آنجا رفت��م و پس از بررسي صحنه تصادف در 
حال يادداشت اطالعات خودروي مورد نظ��ر و ترسيم كروكي بودم كه 
ناگهان فردي بدون دليل با فحاشي مرا مورد ضرب و جرح قرار داد طوري 
كه در ادامه مرا براي مداوا به بيمارستاني در شيراز انتقال دادند و در اين 
ميان سرنشينان لندكروز براي ادامه درگيري تا بيمارستان نيز آمدند. 
ضارب با گفتن جمالتي ازقبيل »كفش من 3ميليون قيمت دارد«، »من 
ماشين يك ميلياردي سوار مي شم« و »توهيچ كاري نمي توني بكني« 
قصد ادامه درگيري با من را داشت كه با دخالت پرسنل بيمارستان آنها 
فرار كردند. با كامل شدن تحقيقات در اين باره پرونده در دادگاه بررسي 
و عامل اصلي حادثه به هفت سال و نيم حبس و تبعيد به يك منطقه بد 

آب و هوايی محكوم شد. 

 زندان و تبعيد، مجازات 
حمله به پليس وظيفه شناس

شهرس�تان  در  دانش آم�وزان  حام�ل  اتوب�وس  واژگون�ي 
گذاش�ت.  برج�اي  29 مج�روح  و  كش�ته  س�ه  تبري�ز 
اين حادثه ظهر روز گذشته در ورودي بزرگ��راه كسايي اين شهر اتفاق 
افتاد و زماني كه امدادگران و پليس در محل حاضر شدند مشخص شد كه 
اتوبوس حامل دانش آموزان در حال بازگشت از اردو بودند كه دچار حادثه 
شده است. همچنين مشخص شد دو دانش آموز و يك مربي به علت شدت 
جراحت جانشان را از دست داده اند. 29 نفر ديگر از دانش آموزان هم كه 
دچار جراحت شده بودند به بيمارستان ها منتقل شدند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 

 3كشته در واژگوني 
اتوبوس دانش آموزان

شاگرد مغازه طالفروشي در بازار تهران كه موفق 
به سرقت بيش از سه كيلو طال و فرار به يونان 
شده بود پس از بازگشت به كشور بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل صاحب يكي 
از مغازه هاي طالفروشي ب��ازار تهران به مأموران 
كالنتري 113 بازار خبر داد كه بيش از سه كيلو 
طال از مغازه اش سرقت شده است. بعد از تشكيل 
پرونده و انجام تحقيقات مقدماتي، پرونده براي 
بررسي تخصصي ب��ه پايگاه هفتم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد. تحقيقات كارآگاهان پليس 
بعد از بررسي دوربين هاي مداربسته نش��ان داد 
كه عامل سرقت شاگرد 26 ساله مغازه است كه 
محسن نام دارد. براساس تصاوير به دست آمده 
محسن در چند مرحله اقدام به سرقت مقداري 
طال كرده و كش��ور را به مقصد يونان ترك كرده 
بود. فرار محسن اما پايان ماجرا نبود؛ چراكه در 

بررسي هاي بعدي پليس مشخص شد كه او قبل 
از فرار دو نفر از دوستانش به نام هاي نعمت و اكبر 
را مأمور فروش طالها كرده بود. نعمت و اكبر وقتي 

بازداشت شدند به همكاري ب��ا محسن اعتراف 
كردند. نعمت گفت: محسن قصد فرار از كشور را 
داشت و فرصتي هم براي فروش طالهايش نداشت 

براي همين از ما خواست در قبال گرفتن مقداري 
پول، طالهاي سرقتي را بفروشيم كه قبول كرديم. 
ما هم طالها را به خريدار اموال مسروقه فروختيم 
كه بازداشت شديم. با نشاني هايي كه دو متهم در 
اختيار پليس گذاشتند خريداران طالهاي سرقتي 
هم شناسايي و بازداشت شدند و مقدار زيادي از 

طالهاي سرقتي هم از آنها كشف شد. 
سرهنگ كارآگاه حمداهلل عليزاده، رئيس پايگاه 
هفتم پليس آگاهي تهران گفت: در شاخه ديگري 
از تحقيقات خبر رسيد كه محسن عامل اصلي 
سرقت به صورت غيرقانوني وارد كشور شده و در 
شهرستان خوي، پنهان ش��ده است. كارآگاهان 
بعد از گرفتن نيابت قضايي راهي شهرستان خوي 
شدند و 11 مهرماه محس��ن را بازداشت كردند. 
سرهنگ عليزاده گفت: تحقيقات بيشتر از متهم 
در پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران جريان دارد. 

بازداشت دزد طاليي پس از بازگشت از يونان

 براي ماه عسل

سرقت از
دختران دم بخت

 ايتاليايي!


